ROMÂNIA
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APROB
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU

REFERAT
Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate
publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi
social general desfăşurate la nivelul localităţilor sub controlul, conducerea sau coordonarea
autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local.
Transportul local de persoane este un serviciu public, cu un pronunţat caracter social, fiind
o componentă esenţială a funcţiunilor municipiului, care asigură unitatea şi coerenţa activităţii sale
economice şi sociale printr-un cadru organizat (trasee fixe, grafice de mers, tarife prestabilite etc).
Serviciul de transport public local este efectuat pe raza municipiului Bacău de către S.C.
Transport Public S.A., operator privat, licentiat, în baza Contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de transport personae în aria teritorială de competență a Municipiului Bacău,
nr.188785/1077 din 17.12.2021.
În conformitate cu prevederile contractului menționat anterior, Municipiul Bacău, în
calitate de delegatar, stabilește, ajustează, modifică și aprobă tarifele de călătorie propuse de
operator, iar acesta își va încasa veniturile din vânzarea acestora.
Veniturile operatorilor se constituie prin incasarea de la utilizatori, sub forma de preturi sau
tarife, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor furnizate/prestate si, dupa caz, din alocatii
de la bugetele locale, avându-se în vedere asigurarea autonomiei financiare, a rentabilitatii si a
eficientei economice a operatorului, precum și recuperarea in totalitate de catre operatori a
costurilor furnizarii/prestarii serviciilor.
Preturile si tarifele aferente serviciilor de utilitati publice se fundamenteaza, cu respectarea
metodologiei de calcul stabilite de autoritatile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor
de productie si exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a
costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivand din contractul de
delegare a gestiunii, si includ o cota pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a
sistemelor de utilitati publice, precum si o cota de profit.
Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice se
fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatile de reglementare competente
Sistemul de tarifare a serviciului public de transport local în municipiul Bacău este bazat
pe bilete si abonamente pentru o linie, doua linii sau general - sistem e-ticketing.
În conformitate cu dispozițiile art. 16 lit. ”b”, ale art. 21 și ale art. 24 alin. (1) a Ordinului
nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de
transport public local de persoane, prin adresa nr. 45 din 20.01.2022, înregistrată la Primaria

Municipiului Bacău sub nr. 105797 din 20.01. 2022, S.C. Transport Public SA Bacău solicită
modificarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând
cu 1.02.2022.
Solicitarea de modificare a tarifelor transmisă de operatorul S.C. Transport Public SA are
în vederele următoarele argumente:
- scăderea numărului de călători față de 2019 influențată de situația pandemică ce a dus la
reducerea încasărilor;
- creșterea prețurilor pentru principalele costuri (carburant cu 23,40%, agent reducere noxe
cu 243,32%, lubrifianți cu 22%, asigurări cu 30%, energie cu 31%);
- creșterea costurilor salariale ( modificarea salariului minim brut pe economie);
- creșterea cheltuielilor financiare ( creșterea cursului valutar)
- indicele prețului de consum de 9,64%.
Prevederile legale ce susțin solicitarea de modificare a tarifelor la titlurile de călătorie
practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.02.2022 sunt: Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport
persoane in unitatile administrativ-teritoriale, Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de
transport public local de persoane.
Tarifele propuse pentru toate titlurile de călătorie ce vor fi practicate de SC Transport
Public SA sunt următoarele:
TITLU CĂLĂTORIE

Bilet 1 călătorie
Abonament 1 traseu 30 zile
Abonament 2 trasee 30 zile
Abonament general (toate traseele) 30 zile
Abonament 1 traseu 7 zile
Bilet suprataxă
TITLU CĂLĂTORIE

Abonament lunar student 1 traseu
Bilet elev cu susținere 100% din bugetul
local conform HCL nr. 304/30.08.2021
TITLU CĂLĂTORIE

Abonament lunar valabil pe un
traseu pentru veterani şi văduve de
război, luptători pentru victoria
revoluţiei din Decembrie 1989 şi
urmaşii eroilor, martiri, pensionari
la limita de vârstă, pensionari de
invaliditate, pensionari anticipat,
pensionari anticipat parţial, precum
şi pensionarii de urmaş care au

TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 448/19.12.2019
lei
2,20
63,00
89,00
125,00
19,00
17,00
TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 239/2016 modificat
HCL nr. 370/2016
44

TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA
1.02.2022
lei
2,70
77,00
109,00
140,00
25
25
TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA
1.01.2020
77

2,20

2,70

TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 335/2017

TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA 1.02.2022

2,2 lei/călătorie

2,7 lei/călătorie

împlinit vârsta de 60 de ani şi a
căror pensie este mai mică sau
egală cu 1800 lei brut, cu susţinere
100% din bugetul local conform
HCL nr. 335/2017 și HCL nr.
486/2021.
Legitimaţie de călătorie valabilă pe
toate traseele pentru persoane cu
handicap grav şi accentuat şi
asistenţii personali ai persoanelorcu
handicap grav cu susţinere 100%
de la bugetul local conform HCL
nr. 335/2017 și HCL nr. 486/2021.
Abonament lunar valabil pe un
traseu pentru donatorii onorifici de
sânge, cu susţinere 50% din bugetul
local şi 50 % de către beneficiar
conform HCL nr. 335/2017 și HCL
nr. 486/2021
Legitimaţie trimestrială pentru
pensionari cu pensie mai mare de
1.800 lei brut, valabilă pe un traseu

114,00 lei

140,00 lei

44,00 lei

54,00 lei

60,00 lei/trimestru

40,00 lei/lună

Faţă de cele menţionate, vă rugăm, domnule Primar, ca în conformitate cu prerogativele pe
care vi le conferă Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, actualizată, să aprobaţi iniţierea unui proiect
de hotărâre al Consiliului Local privind modificarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de
SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.02.2022.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Mariana Zamfir

ȘEF SERVICIU
Daniela Mihăilă

Întocmit,
Isabela-Margareta Pintilie
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE
Nr. ...................../2/..............................................
RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Bacau pentru avizarea proiectului de hotarare privind modificarea tarifelor la
titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.02.2022
În conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 134/2019 pentru modificarea Ordinului nr.
272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor
pentru serviciile publice de transport local si judetean de persoane, ” ART. 20 (1) Stabilirea,
ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport local sau judetean de persoane
se realizeaza la cererea operatorilor, pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care contine, dupa caz: tarifele in vigoare, in
cazul ajustarii sau modificarii, si tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de
stabilire, ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezinta
oportunitatea fundamentarii tarifelor datorata cresterii principalelor elemente de cheltuieli;
b) fisele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;
c) alte date si informatii necesare fundamentarii tarifelor propuse”
Având în vedere că proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor la titlurile de
călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.02.2022, respectă dispoziţiile
legale în vigoare, a fost întocmit prezentul Raport, proiectul putând fi supus dezbaterii.
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Mariana ZAMFIR

ȘEF SERVICIU
Daniela Mihăilă

Întocmit
Isabela-Margareta Pintilie

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
NR. 107291/26.01.2022
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind modificarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de
SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.02.2022
Prin adresa nr. 45 din 20.01.2022, înregistrată la Primaria Municipiului Bacău sub
nr.105797 din 20.01.2022, S.C. Transport Public SA Bacău solicită modificarea tarifelor la
titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.02.2022 în
conformitate cu dispozițiile art. 20, ale art. 21 și ale art. 26 ale Ordinului nr. 272/2007 pentru
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de transport public local de
persoane.
Solicitarea de modificare a tarifelor transmisă de operatorul S.C. Transport Public SA are
în vederele următoarele argumente:
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
- Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile publice de
transport local si judetean de persoane aprobate prin Ordinul nr. 272/2007, actualizat;
- scăderea numărului de călători față de 2019 influențată de situația pandemică ce a dus la
reducerea încasărilor;
- creșterea prețurilor pentru principalele costuri (carburant cu 23,40%, agent reducere noxe cu
243,32%, lubrifianți cu 22%, asigurări cu 30%, energie cu 31%);
- creșterea costurilor salariale ( modificarea salariului minim brut pe economie);
- creșterea cheltuielilor financiare ( creșterea cursului valutar)
- indicele prețului de consum de 9,64%.
La această dată, Municipiul Bacău asigură transport public gratuit pensionarilor din
municipiu cu pensii mai mici de 1190 lei brut/lună, conform HCL nr. 486/2021. Având în vedere
situația economico-financiară actuală, autoritatea publică locală dorește să vină în sprijinul
pensionarilor prin extinderea proiectului social existent, respectiv asigurarea gratuității pentru
transportul public urban pentru pensionarii cu pensii în cuantum de până la 1800 lei brut/lună, în
limita a 140.000 călătorii validate/lună.
În urma discuțiilor purtate și a corespondenței dintre Direcția de Asistență Socială și SC
Transport Public SA, tarifele propuse în condițiile legii de către operator pentru titlurile de
călătorie ce vor fi practicate de acesta vor fi următoarele:
TITLU CĂLĂTORIE

Bilet 1 călătorie
Abonament 1 traseu 30 zile
Abonament 2 trasee 30 zile
Abonament general (toate traseele) 30 zile
Abonament 1 traseu 7 zile

TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 448/19.12.2019
lei
2,20
63,00
89,00
125,00
19,00

TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA
1.02.2022
lei
2,70
77,00
109,00
140,00
25

Bilet suprataxă
TITLU CĂLĂTORIE

Abonament lunar student 1 traseu
Bilet elev cu susținere 100% din bugetul
local conform HCL nr. 304/30.08.2021
TITLU CĂLĂTORIE

Abonament lunar valabil pe un traseu
pentru veterani şi văduve de război,
luptători pentru victoria revoluţiei din
Decembrie 1989 şi urmaşii eroilor,
martiri, pensionari la limita de vârstă,
pensionari de invaliditate, pensionari
anticipat, pensionari anticipat parţial,
precum şi pensionarii de urmaş care au
împlinit vârsta de 60 de ani şi a căror
pensie este mai mică sau egală cu 1800 lei
brut, cu susţinere 100% din bugetul local
conform HCL nr. 335/2017 și HCL nr.
486/2021.
Legitimaţie de călătorie valabilă pe toate
traseele pentru persoane cu handicap grav
şi accentuat şi asistenţii personali ai
persoanelorcu handicap grav cu susţinere
100% de la bugetul local conform HCL nr.
335/2017 și HCL nr. 486/2021.
Abonament lunar valabil pe un traseu
pentru donatorii onorifici de sânge, cu
susţinere 50% din bugetul local şi 50 % de
către beneficiar conform HCL nr.
335/2017 și HCL nr. 486/2021
Legitimaţie trimestrială pentru pensionari
cu pensie mai mare de 1800 lei brut,
valabilă pe un traseu

17,00
TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 239/2016 modificat
HCL nr. 370/2016
44

25
TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA
1.01.2020
77

2,20

2,70

TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 335/2017

TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA
1.02.2022

2,2 lei/călătorie, dar nu mai mult de
44 lei/lună

2,7 lei/călătorie

114,00 lei

140,00 lei

44,00 lei

54,00 lei

60,00 lei/trimestru

40,00 lei/lună

Faţă de cele menţionate, având în vedere solicitarea făcută de SC Transport Public SA
Bacau și corespondența purtată cu operatorul, am iniţiat acest proiect de hotărâre pe care,
doamnelor şi domnilor consilieri, îl supun atenției dumneavoastă în forma prezentată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Lucian-Daniel STANCIU-VIZITEU

IMP/Ex.2/Ds.XV-5

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 107288 /26.01.2022
PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA
Bacau începând cu 1.02.2022
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,
Avand in vedere:
- Adresa SC Transport Public SA Bacau nr. 45 din 20.01.2022, înregistrată la Primăria
Municipiului Bacău sub nr. 105797 din 20.01.2022;
- Adresa Direcției de Asistență Socială Bacău nr. 106718/25.01.2022;
- Răspunsul nr. 56/26.01.2022 transmis de SC Transport Public SA Bacăuși înregistrat la Primăria
Municipiului Bacău cu nr. 107325/2022 ;
- Referatul comun nr. 107286 din 26.01.2022 înaintat de Direcţia Economică şi Serviciul
Monitorizare Coordonare;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 107291 din
26.01.2022;
- Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Bacau, favorabil/nefavorabil;
- Dispozitiile art.8, alin.(3), lit.”k”, ale art.9, alin.(2), lit.”d” și ale art. 43 alin. (4) și alin. (5)) din
Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Dispozitiile art.17,alin.(1), lit.”m”și ale art. 41 alin.(2) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a
serviciilor de transport public local, actualizata;
- Dispozițiile art. 7 lit. ”e”, ale art. 20 alin. (1) , ale art. 21 și ale art. 26 din Normele-cadru privind
stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local si judetean
de persoane aprobate prin Ordinul 272/2007, actualizat;
- Dispoziţiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art.
197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ;
În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență
nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă modificarea tarifelor pentru titlurile de călătorie practicate de SC Transport
Public SA Bacau începând cu 1.02.2022, după cum urmează:
TITLU CĂLĂTORIE

Bilet 1 călătorie
Abonament 1 traseu 30 zile
Abonament 2 trasee 30 zile
Abonament general (toate traseele) 30 zile
Abonament 1 traseu 7 zile
Bilet suprataxă
TITLU CĂLĂTORIE

Abonament lunar student 1 traseu
Bilet elev cu susținere 100% din bugetul
local conform HCL nr. 304/30.08.2021
TITLU CĂLĂTORIE

Abonament lunar valabil pe un traseu
pentru veterani şi văduve de război,
luptători pentru victoria revoluţiei din
Decembrie 1989 şi urmaşii eroilor,
martiri, pensionari la limita de vârstă,
pensionari de invaliditate, pensionari
anticipat, pensionari anticipat parţial,
precum şi pensionarii de urmaş care au
împlinit vârsta de 60 de ani şi a căror
pensie este mai mică sau egală cu 1800 lei
brut, cu susţinere 100% din bugetul local
conform HCL nr. 335/2017 și HCL nr.
486/2021.
Legitimaţie de călătorie valabilă pe toate
traseele pentru persoane cu handicap grav
şi accentuat şi asistenţii personali ai
persoanelorcu handicap grav cu susţinere
100% de la bugetul local conform HCL nr.
335/2017 și HCL nr. 486/2021.
Abonament lunar valabil pe un traseu
pentru donatorii onorifici de sânge, cu
susţinere 50% din bugetul local şi 50 % de
către beneficiar conform HCL nr.
335/2017 și HCL nr. 486/2021
Legitimaţie trimestrială pentru pensionari
cu pensie mai mare de 1.800 lei brut,
valabilă pe un traseu

TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 448/19.12.2019
lei
2,20
63,00
89,00
125,00
19,00
17,00
TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 239/2016 modificat
HCL nr. 370/2016
44

TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA
1.02.2022
lei
2,70
77,00
109,00
140,00
25
25
TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA
1.01.2020
77

2,20

2,70

TARIF ACTUAL APROBAT
PRIN HCL NR. 335/2017

TARIF PROPUS
PRACTICAT DE LA
1.02.2022

2,2 lei/călătorie, dar nu mai mult de
44 lei/lună

2,7 lei/călătorie

114,00 lei

140,00 lei

44,00 lei

54,00 lei

60,00 lei/trimestru

40,00 lei/lună

Notă* Tarifele conţin TVA 19% conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere contrară.
Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Directia de
Asistenţa Socială şi prin Direcția Economică.
Art.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în
termen legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacau, Adiministratorului
Public al Municipiului Bacău, Direcţiei Economice, Direcţiei de Asistenţă Socială, Serviciului
Monitorizare și Coordonare şi SC Transport Public SA Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
NR. ................/1/....01.2022
RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
la proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de
SC Transport Public SA Bacau începând cu 1.02.2022
Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:
- Dispozitiilor art.8, alin.(3), lit.”k”, ale art.9, alin.(2), lit.”d” și ale art. 43 alin. (4) și alin. (5)
din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, care precizează :
Art.8, alin.(3), lit.”k” (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de
utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu:
…k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii
speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de
reglementare competente;
Art.9, alin.(2), lit.”d” (2) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi
operatori, stabilite în baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept public
sau privat, după caz. În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) autorităţile
administraţiei publice locale au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, următoarele
drepturi:
…d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de
utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare
potrivit competenţelor acordate acestora prin legea specială;
Art. 43 alin. (4) și alin. (5) (4) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor
de utilităţi publice se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autorităţile de reglementare
competente.
(5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de operatori şi se
stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de
autoritatea de reglementare competentă.
- Dispozitiilor art.17,alin.(1), lit.”m”și ale art. 41 alin.(2) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a
serviciilor de transport public local, actualizata, care precizează :
Art.17,alin.(1), lit.”m” (1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au
următoarele atribuţii:
… m) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport
local de persoane, cu respectarea normelor-cadru elaborate şi aprobate prin ordin al preşedintelui
A.N.R.S.C.;
Art. 41 alin.(2) Veniturile operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati se
formeaza din incasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite in continuare taxe de

calatorie, reprezentand contravaloarea serviciului prestat, si/sau din compensatii de la bugetul de stat
si de la bugetele locale, calculate ca diferenta de tarif, in conditiile legii
- Dispozițiilor art. 7 lit. ”e”, ale art. 20 alin. (1) , ale art. 21 și ale art. 26 din Normele-cadru
privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local
si judetean de persoane aprobate prin Ordinul 272/2007, actualizat, care precizează :
Art. 7 Termenii folosiţi în cadrul prezentelor norme-cadru au semnificaţiile următoare:
e) modificarea tarifelor - operaţiunea de corelare a nivelurilor costurilor şi tarifelor stabilite anterior,
aplicabilă în situaţiile în care intervin schimbări în structura tarifelor şi/sau a nivelului acestora care
conduc la recalcularea tarifelor;
Art. 20(1) Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport local sau
judetean de persoane se realizeaza la cererea operatorilor, pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care contine, dupa caz: tarifele in vigoare, in cazul
ajustarii sau modificarii, si tarifele solicitate, inclusiv TVA; justificarea propunerii de stabilire,
ajustare sau modificare se face pe baza unui memoriu tehnico-economic, care prezinta oportunitatea
fundamentarii tarifelor datorata cresterii principalelor elemente de cheltuieli;
b) fisele de fundamentare pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor;
c) alte date si informatii necesare fundamentarii tarifelor propuse
Art. 21 Tarifele pentru serviciile publice de transport local sau judetean de persoane efectuat prin
curse regulate se fundamenteaza fara includerea TVA in cheltuielile materiale, aceasta urmand sa fie
aplicata la totalul cheltuielilor rezultate plus cota de profit rezonabila
Art. 26 (1) Tarifele pentru serviciile publice de transport local de persoane se pot modifica, prin
hotarari ale autoritatilor locale competente, pe baza cererilor primite de la operatorii de
transport/transportatorii autorizati, in cazurile care conduc la modificarea majora a costurilor ori
conditiilor de exploatare, care determina modificarea nivelului tarifelor cu o influenta mai mare decat
cea determinata de influenta indicelui pretului de consum total.
(2) Modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane se fundamenteaza
potrivit anexei nr. 1 la prezentele norme-cadru.
(3) Tarifele pot fi modificate in urmatoarele situatii:
a) la modificarea majora a unuia sau a mai multor elemente de cheltuieli, determinata de
modificarea preturilor de achizitie din piata, a conditiilor de exploatare sau a obligatiilor de serviciu
public, care au o influenta in cresterea nivelului tarifelor mai mare decat cea determinata de influenta
indicelui pretului de consum total calculat pe o perioada de 3 luni consecutive anterioare datei cererii
de modificare;
b) la modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redeventa, ca urmare a punerii in functiune a unor
mijloacelor fixe rezultate din investitiile realizate in instalatii, echipamente si mijloace de transport
pentru imbunatatirea calitativa a serviciului si numai dupa inregistrarea acestora in contabilitate;
c) la modificarea structurii tarifului, ca urmare a introducerii unor noi elemente de cheltuieli ori a
eliminarii sau modificarii nivelului acestora, survenite prin efectul legii, ce au influenta in costurile
totale ale operatorului de transport/transportatorului autorizat
- Dispoziţiilor art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art.
197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ, care precizează :
Art. 140 alin.(1) și alin.(3) (1)După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de
către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a consiliului local,
depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal
al şedinţei.
Art. 154 alin.(1) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a
prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei,
a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile
necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale
ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a
dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in
conditiile legii
Art. 196 alin.(1) lit.”a” (1) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice
locale adopta sau emit, dupa caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupa cum
urmeaza:
a) consiliul local si consiliul judetean adopta hotarari
Art. 197 alin.(1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele
administrative prevazute la art. 196 alin. (1) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data
adoptarii, respectiv emiterii.
Art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate dispozitiile primarului,
respectiv ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului
judetean, dupa caz;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean
- Dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, care precizează:
Art.129 alin.(2) lit.”d” și ale alin.(7) lit.”n” (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de
atributii:
...d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local
(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit competentei
sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
...n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local
-

și poate fi supus spre dezbatere.
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